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MATERIAL PESSOAL  
1 Agenda personalizada do Colégio (incluso na apostila) 

1 Troca de roupa na mochila 

1 Mochila (para colocar agenda e troca) – ( não é permitido o uso de mochilas com rodinhas). 

1 Lancheira – contendo uma garrafinha de água e toalhinha (trocar diariamente) 

MATERIAL COLETIVO 

1 Pano para limpar pincel tipo flanela 

1 Caixa de pintura a dedo - 6 cores 

2 Blocos papel Canson A3 – 140g/m² (20 folhas) 

1 Pacote de algodão 

3 Sacos Plásticos A3 – OFÍCIO c/ 4 furos 

2 Telas de pintura 16x22 

1 Esponja  

2 Pote de massinha (pref. UTI-GUTI/ GROW/ ESTRELA)500gr. 

3 Sacos plásticos tipo zip 

10 Botões – grandes 

1 Caixa de fósforo 

1 Rolo de fita adesiva – azul 12x10 

1 Fita crepe larga 48x50 

2 Lixa d´água 

1 Papel escolar criativo - 45 folhas (pref. Filipinho) 

1 Papel coleção eco cores multi formas 

4 Caixas de lenço c/ 50 lenços 14,2cm x 21,2cm 

2 Refis de cola quente grosso 

 Pedaços de tecidos (diferentes texturas) 

12  Prendedores de roupas 

1  Borrifador de água pequeno 

1 Brinquedo para brincadeira simbólica (sugestões): Boneca, salão de beleza, jogo de panelas, ferramentas, 
carrinhos, heróis, dinossauros, bichos. 

2 Livro de História Infantil (usado em boas condições). 

3 Tubos de cola bastão (20 g.) 

1 Jogo de hidrocor (JUMBO) 12 cores (pref. Maped/ Faber Castell) 

1 Caixa de lápis de cor, triangular, JUMBO 12 cores (pref. Maped/ Faber Castell) 

1 Pincel chato com cabo longo n°16 

1 Camiseta BRANCA - tamanho “P” ADULTO para aulas de artes. 

1 Plástico grosso flexível para forrar a mesa (60x90cm) 

1 Rolinho de pintura – 4cm 

1 Brocha nº0 

1 Apontador jumbo (pref. Maped/ Faber Castell) 

3 Tubos de cola branca – 110gr. 

1 Meu primeiro giz de cera – Marca Acrilex 12 cores 
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Livros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apostila: 
Confeccionada pelo Colégio 

Valor R$ 275,00 à vista ou 3 parcelas de R$ 96,80  

2. LIVROS PARADIDÁTICOS 
Serão solicitados no decorrer do ano letivo. 
 

Observações: 

 Dias 28 e 29 de janeiro adaptação de alunos novos. 

 Início das aulas 30/01/2020. 

 Todo material deverá estar identificado. 

 Ao longo do ano pediremos outros materiais para atividades específicas em aula; 

 Os materiais deverão ser entregues do dia 21/01 ao 24/01 no horário das 7h00 às 18h00; 

 Para evitar o desperdício é importante que todos os materiais solicitados sejam de boa 

qualidade, ficando a escolha das marcas a critério dos senhores responsáveis. 

 

 


